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[...] Não são as crianças que se esquecem de seus va-
lores permanentes. Elas se alimentam das raízes da raça.
– Não são as crianças que borram a imundice da vida em 
suas paredes seculares. As crianças, suas crianças, Cuiabá, 
sabem pinturar de alegria a cidade-útero-materno.
– Não, redigo: as crianças são o poema inconsútil da vida, 
ninhando a peraltice no andor do arco-íris cuiabano.
– Não, tresdigo: as crianças aliviam, num abraço, o deses-
pero-escuro onde o lamaçal esconde o crime.
– Não, não são as crianças quem está rasgando o tecido-
cultural da cidade!
– As crianças são o futuro-interior da comunidade, e vão 
pedir contas à História.

Silva Freire (1983)
Trechos extraídos da obra  

“Canto-murmúrio para minha cidade”









O êxtase de ver (intensamente) o som da 
semente rebentando…

Cristina Campos

O Intensivismo – movimento literário de vanguarda internacional – aconteceu em 
Cuiabá-MT a partir de 1948. Teve como mentor a figura genial de Wlademir Dias Pino. 
Dele participaram, inicialmente, Benedito Santana da Silva Freire, Othoniel Silva e Ru-
bens de Mendonça. Aos poucos, outros poetas foram se aprochegando, como Dias da 
Cruz, José Lobo, Lopes de Brito, Newton Alfredo, Amália Verlangieiri, Agenor Ferrei-
ra Leão, Antonio Costa... Seus textos eram publicados nas revistas Arauto de Juvenília 
e Sarã, além de O Roteiro e onde conseguissem espaço. Propunham inovações literá-
rias através de manifestos, numa inquietação experimental que gerava o sentido per-
manente de autossuperação.

O poema intensivista é desmontável como num procedimento matemático, com 
unidade interior e vocabular. Não possui enredo nem caráter anedótico. Sua sintaxe ca-
ractariza-se pelo simbolismo duplo e superposição de leituras, substituindo a concre-
ção da fala, o que permite ao poeta criar uma projeção pluricircular de imagens, ou seja, 
fazer esculturas com a palavra.

O Intensivismo foi a gênese da teoria que se desenvolveu e desaguou em outras 
águas. Quando foram fazer faculdade no Rio de Janeiro, Wlademir participou do Con-
cretismo, com o poema Solida. Logo em seguida, concebeu o Poema Processo, des-
tacando-se com A Ave. Dissociou a Poesia (estrutura) do Poema (processo), separan-
do língua e linguagem na Literatura. Atualmente, através do computador, produz po-
emas visuais denominados Infopoemas e Contrapoemas, projetáveis com equipamen-
to multimídia. 

Por sua vez, Silva Freire desenvolveu singularmente a composição de blocos poemá-
ticos e produziu croni-contos, com profundas raízes telúricas. 

A luta contra os clichês e a promoção de um povo por vir gerou nos intensivistas uma 
espécie de cacofonia, um “charivari-de-maçaroca-poética”, no dizer de Freire. O Inten-



sivismo foi idealizado e tecido através do espírito de pertencimento à cultura cuiabana, 
de se sentir herdeiro de uma tradição que não se explica bem, mas que se sente desde 
a infância, cultiva-a e não se pode abandoná-la, “porque é o suco, o sumo e o resumo 
de nossa ancestralidade”. 

Após um processo de construção e defesa da ideia por um pequeno grupo, em 18 
de novembro de 2009, o governador Blairo Maggi sancionou a Lei Estadual nº 9.244, 
que reconhece o Intensivismo como manifestação literária e cultural de Mato Grosso, 
berço-raiz do Poema Processo, e seus poetas agentes da cultura popular, assegurando 
seus direitos e resguardando sua história e fundamentos.

Agora, é preciso recolher nossa herança, preparar o berço e acolher o novo e seus 
frutos, dando a conhecer o que de melhor existe na Literatura de Mato Grosso.

A semente está lançada!



A educação como potência criadora do 
Setembro Freire 2010

Larissa Freire

O projeto pedagógico situa a educação no coração do Circuito Cultural Setembro 
Freire 2010 e parte da ideia de educação como cultura e arte enquanto educação: a cul-
tura, a arte e a educação envolvidas em processos de transformação de identidades e 
subjetividades, a favor da experiência, da invenção de possibilidades de vida, de mode-
lizações potenciais para a existência, territórios privilegiados para a diferenciação de si 
mesmo e da singularização do ser. 

Deste modo, focaliza a relação entre Infância, Juventude e Cultura compreendendo 
crianças e adolescentes como sujeitos capazes de elaborar sentidos pessoais a partir de 
outros sentidos e significados que circulam nas trocas sociais.

Assim é que o Setembro Freire 2010 propõe apresentar interpretações de 13 poemas 
de Silva Freire para a arte que se produz hoje, através de diferentes linguagens artísti-
cas. As narrativas da arte regional também estão presentes em sua obra literária. Há 
uma cumplicidade conterrânea expressa em ambas as produções, como se uma fosse a 
tradução da outra. Em suas palavras, como o “homem que nasceu poeta da pintura” ou, 
nas de Manoel de Barros, como se fosse “o escultor das palavras”. 

A relevância da arte está em inventar sensações, devires e compreender o mundo 
pelos sentidos, tal como a literatura de Silva Freire, que permite ao leitor ser coautor, 
recriá-la e ir ao encontro dos princípios dos movimentos literários Intensivismo / Poe-
ma Processo, cuja leitura poética se realiza em vários planos, pois o símbolo é super-
posto na palavra.

Este é o espírito do projeto pedagógico: lembrar o poeta reinventando sua obra, a si 
mesmo, sua cidade e sua cultura. Acolher as impressões do público que visita a expo-



sição, ampliando a dimensão dialógica sugerida pelo evento, pela própria obra de Sil-
va Freire ao mesmo  tempo em que  abre espaço para a circulação de narrativas infan-
to-juvenis.

É neste sentido que as atividades do circuito cultural estimulam a potência criadora 
de cada visitante, das crianças, dos adolescentes, dos jovens e adultos para responde-
rem à questão que permeia o projeto filosófico e artístico dos poetas Silva Freire e Wla-
demir Dias Pino: o que é ser contemporâneo em Cuiabá e Mato Grosso?

Sumário



As asas da Ave

Luiz Marchetti

A proposta inicial foi ficar cara a cara com 13 poemas e escolher um como trampolim. 
Assim, a interpretação de 38 artistas permite a expansão visual, a sonorização, a leitura 
e o sabor de Silva Freire, hoje. Ele conversa com os artistas. Ele fala com a pintura como 
sempre incentivou os artistas plásticos. Suas letras coreografam no palco da página, 
na linha do vídeo, no verso de uma performance musical. Voos reabrem nossas leituras 
para verificarmos a necessidade de manter as asas sempre inspiradas para novos ares.  

RE-voada inspirada/oura, amigos de uma ave linguagem, dançando juntos nos cor-
redores, entra-e-sai pelas janelas escancaradas, aves livres pelo pavilhão aberto, céu 
das artes de Cuiabá.

Convidados

Aclyse de Mattos
Adir Sodré
Amauri Lobo
Anna Amélia
Antônio Carlos Lima
Antônio Sodré
Benedito Nunes
Bia Correia
Carlos Roberto Ferreira 
Dalva de Barros
Danielle Milioli
Davi Perez
Denise França

Dj Faraz
Eduardo Ferreira
Fábio Motta 
Gervane de Paula
Herê Fonseca
Ivens Scaff
Jonas Barros
Juliano Lobato
Lêda Maira
Lorenzo Falcão
Lúcia Palma
Luciene Carvalho
Ebinho Cardoso

Luiz Carlos Ribeiro
Luiz Renato Pinto
Maihara Marjorie 
Marcelo Velasco
Marta Cocco
Neneto de Sá
Rai Reis
Raquel Mützenberg
Romulo Nétto
Vera Capilé
Vitoria Basaia
Wanda Marchetti





Poesias em Diálogo
Poesias em Diálogo



Aclyse de Mattos

Poema escolhido

Barroco Branco

Obra

Barroco Bugre
Poema



Adir Sodré

Poema escolhido

De Conceitos

Obra

Pintura performática
Performance



Danielle Milioli

Poema escolhido

De Conceitos

Obra

Performance



Rai Reis

Poema escolhido

De Conceitos

Obra

Fotografia
(1,70 m x 1,50 m)



Amauri Lobo

Poema escolhido

Cerrado / Raízes

Obra

Música



Benedito Nunes

Poema escolhido

Cerrado / Raízes

Obra

Instalação
(2,80 m + 1 mesa e 3 cadeiras)



Jonas Barros Poema escolhido

Cerrado / Raízes
Obra

Arte visual
(4,0 m x 4,0 m)



Lorenzo Falcão

Poema escolhido

Cerrado / Raízes

Obra

Instalação e  
audiovisual
(2,0 m x 2,0 m)



Neneto de Sá

Poema escolhido

Cerrado / Raízes

Obra

Performance



Romulo Nétto

Poema escolhido

Cerrado / Raízes

Obra

Cerrado
(poema impresso)



Anna Amélia

Poema escolhido

Ao Nada Mais

Obra

Insônia do Poeta 
(Arte visual 2,0 m x 1,0 m)



Antônio Sodré

Poema escolhido

As Redes

Obra

poesianarede.com. 
preguiça
(Performance)



Dalva de Barros

Poema escolhido

As Redes
Obra

Pintura (0,70 m x 0,90 m)



Denise França

Poema escolhido

As Redes

Obra

Dança



Fábio Motta & 

Maihara Marjorie

Poema escolhido

As Redes

Obra

Fotografia
(2,0 m x 2,0 m)



Juliano Lobato

Poema escolhido

As Redes

Obra

Poema Visual



Bia Correia

Poema escolhido

Rio-equilíbrio
Obra

Música



Ivens Scaff

Poema escolhido

Rio-equilíbrio

Obra

Poema



Davi Perez

Poema escolhido

Os Pratos

Obra

Performance 
Gastronômica



Eduardo Ferreira

Poema escolhido

Os Pratos
Obra

Instalação (1,50 m x 1,0 m)



Gervane de Paula

Poema escolhido

Os Pratos
Obra

Instalação (2,0 m x 2,0 m)



Marta Cocco

Poema escolhido

Os Pratos
Obra

A Ceia Poética de Silva Freire
(Instalação — 2,0 m x 2,0 m)



Herê Fonseca

Poema escolhido

Rastro
Obra

Pintura (1,0 m x 1,0 m)



Raquel Mützenberg

Poema escolhido

Rastro

Obra

Performance



Marcelo Velasco

Poema escolhido

Rastro

Obra

Instalação
(5,0 m x 1,70 m)



Lêda Maira

Poema escolhido

Mulheres 
de Utilidade Pública

Obra

Instalação
(6,0 m x 1,0 m)



Luciene Carvalho & 

Ebinho Cardoso

Poema escolhido

Mulheres 
de Utilidade Pública

Obra

Viajando ao Som 
de Ebinho: Carta 
ao Poeta-cidadão
(Performance, música e audiovisual)



Luiz Renato Pinto

Poema escolhido

Os Boêmios

Obra

Instalação
(1,0 m x 1,0 m)



Antônio Carlos Lima

Poema escolhido

Os Boêmios

Obra

Os Poêmios
(poema)



Vitória Basaia Poema escolhido

Os Boêmios
Obra

Instalação
(1,0 m x 1,0 m)



Cerimonial

Jogral de Abertura
Bia Correia
Carlos Roberto Ferreira
Lúcia Palma
Luiz Carlos Ribeiro
Vera Capilé
Wanda Marchetti

Poema escolhido

Canto: 
Crespo-Olho-Alho



Vídeos

Vídeodoc: Setembro Freire 2010
Direção Executiva: Larissa Freire
Direção e Roteiro: Luiz Marcehtti
Fotografia: Cleiton Araujo e Venicio de Souza
Cinegrafia: Cleiton Araújo, Venicio de Souza e Luiz Marchetti
Produção: Polly
Edição: Rogério Peres
Musica: Dj Faraz, Ebinho Cardoso e Orquestra Sinfônica de Mato-Grosso
Agradecimentos: Palácio da Instrução, Leila Freire e à todos os artistas 
e poetas que compareceram. 

Vídeoarte: Viajando ao Som de Ebinho: Carta ao Poeta-cidadão
Roteiro e Poema: Luciene Carvalho
Fotografia: Venicio de Souza
Cinegrafia: Venicio de Souza
Produção: Polly
Edição: Rogério Peres
Assistente de Produção: Raul
Fotógrafa Still: Bia Saturnino 
Trilha: Ebinho Cardoso
Figuração: Yago e Raul 
Agradecimentos: Bar do Gutemberg 



Oficinas

...como Cosme & Damião: jornal experimental

Terça e Sexta-feira  |  9h às 11h/15h às 17h.
Realização: Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância (GPPI/UFMT)

Coordenação: Professora Daniela B. S. Freire Andrade 
Departamento de Psicologia e Programa de Pós-Graduação em Educação

Equipe

Curso de Pedagogia
Iury Lara Alves
Jackeline N. L. Noronha
Silva Rosa de Oliveira
Maria Luisa M. Cabral
Ellen Cristine C. S. Coelho
Adriana P. Matos 

Curso de Psicologia
Luísa Dravetz de Paula Côrtes
Andréia Revelles Guarezi
Danielle Gaíva Caporossi
Alex Zopeletto da Silva
Issaaf Santos Karhwai
Fernanda Nascimento Santos
Wendell Ferrari Silveira Rosa
Paula Figueiredo Poubel

Milady da Silva Oliveira
Vânia Monteiro de Menezes
Luciane Laura Godoy Leite

Mestrado em Educação
Érica N. H. Teibel
Carla A. Rossi
Sandra Cavalari

A Poesia na Visualidade

Terça e Sexta-feira  |  9h às 11h/15h às 17h
Artista orientador: Marcelo Velasco



Programação – Setembro Freire 2010

Manifesta: Festa de Abertura.
Data: 20/09/2010.
Horário: 19h00.
Local: Palácio da Instrução, Pavilhão das Artes, 1º piso. 

Mostra de Arte e Literatura 
Data: 21/09/2010 a 30/10/2010 - 2ª a 6ª feira, exceto finais de semana e feriados.
Horário: 8h00 às 12h00 / 14h00 às 18h00.
Local: Palácio da Instrução, Pavilhão das Artes, 1º piso. 

Visitas Mediadas 
Data: 22/09/2010 a 30/10/2010 - 2ª a 6ª feira, exceto finais de semana e feriados.
Horário: 8h00 às 12h00 / 14h00 às 18h00.
Local: Palácio da Instrução, Pavilhão das Artes, 1º piso. 
Número de Participantes por Visita Mediada: 30 pessoas.

Encontro com o Artista/Escritor 
Data: 22/09/2010 a 30/10/2010.
Horário: 9h00 às 11h00 / 15h00 às 17h00.
Número de Participantes por Encontro: 30 pessoas.

Oficinas
Data: 22/09/2010 a 30/10/2010 (terça e sexta-feira).
Horário: 9h às 11h/15h às 17h.
Número de Participantes por Oficina: de 15 a 30 pessoas.





Poemas Selecionados





... AO NADA MAIS1

— hoje, é looonge
aqui
onde distâncias distraídas
tecem águas empalhadas...

— sempre soube
que algum lugar
fazia um longe que me conhece.

— este longe-lugar
mas sabe por partes sucessivas
em placas de liberdade.
 
— aqui, depois de como estou,
sou irreversível
capaz de me acordar mesmo que
não seja mais irreversível.

— nesta lonjura que me olha
silêncios empinados ruivam
emoções sutis
de invisível sol em harpas...

1  SILVA FREIRE, Benedito Sant’Anna da. Barroco Branco. 
Cuiabá: Fundação Cultural de Mato Grosso/ Amazônida, 
1989, p. 57. (Coleção Letras Mato-grossenses: Série Poetas 
Contemporâneos.)

— neste longíssimo estar, os
terraços colorizados são
tão objetivos como
a solidez do que me espia.

— aqui, forças da minha faca
escorrem lâ-minas, ou
crinas de lá em lã...

— agora, fez-se uma luz plausível,
sem paisagem paralela:
é um berro novo ancorado.

— mas eu tenho a rede dos excluídos,
onde vozes do corpo
me deitam as curvas de uso...

— pois, no exemplo deste lugar,
vejo uma dor-sem-dente, ali,
assobiando sombras ao nada mais!



AS REDES2

 — a rede lavra
  em curva 
  o que cansa
  quando o corpo se deita

 — rede lavrada:
    sugestão de curva
    limitada ao tombo

 — o rio se lamina de peixe
   na malha da rede
   na palha que encanta   
   na traia / traíra do engano

 — recurvo o corpo  
  aderna  o  ser
  quadriculada a pôse 
               que descansa [...]

2  SILVA FREIRE, B. S. da. Águas de visitação. 4. ed. Cuiabá: [s.n.], 2002. p. 97-109.



BARROCO BRANCO3

— o sol de 4 horas
 (encanto-neiras brancas)
 chapea vi-brilhos de açúcar
 no cálice das cólicas em trânsito...

— ao Sol
 fibrilhas furiáveis
 (rebatedoras de luz)
 brincam vaias de alvaiade...

— o Sol
 (alvo-arco-alvo)
 aldeia na tarde
 ardências subterrâneas
 caiAmando pálpebras nas paredes...

— ... 
 vi brilhos e vi trilhos
 vitrilhos de vibrilhos
 nas iguais ternuras louçadas...

3  SILVA FREIRE, Benedito Sant’Anna da. Barroco branco. Cuiabá: 
Fundação Cultural de Mato Grosso/Ed. Amazônida, 1989. p. 65. 
(Coleção Letras Mato-grossenses: Série Poetas Contemporâneos.)

— a tarde porém
 arde seus brancos me(n)tais
        (vertigem específica)
 nas lancetas estilhaçadas em
 clarinetas de claridades...

— seus vidrinhos de vidrilhos
 são sóis de instantes
 nos virgens brancos expostos...

— inextricavelmente
 uma luz de leveza peregrina surge
 recolhendo o restante
 de sua nudez  desconhecida...



...e sua gente da rua?, por onde anda a lembrança!?

— nossa gente de rua são lunares como claridade solar; lá na frente vamos estar com 
elas, em seus desnomes e funções defeituosas, como grinaldas de papel-crepom...; 
mas as gentes dos beco-espinhos, dos cantos-limbo, dos antrossebos, das não-caras-
na-luz e suas fraturas de membranas, estão aqui, negativos do desmoronamento, em...

CANTO: crespo-olho-alho4

— canto
 defrontação
 do ato
 aço
 tato

— eco no beco
 rateio do fato
 no corte do encanto
  — morte

— anais da morte
 no beco
 a ata 
 reclama
  silhueta do morto

4  FREIRE, Silva. Canto: crespo-olho-alho. In: PINO, Wlademir Dias (Org.). Trilogia cuiabana: presença na audiência do tempo. Cuia-
bá: EdUFMT, 1991. p. 148-153.



— anti-canto
 edital que posiciona o beco

— crença 
 à meia-noite o conto é santo
 um recriar o acolhimento
 ou palco onde o teatro acaba

— crespo-olho-alho
 do azul do  olho arando
 espanto
 canto [...]

— evento
 porta que o canto acusa
 (gentil do monólogo no transe da dor)
 ó imponderável concreção do morto
  — tão fácil
   tão fome
   tão morto
 no beco aeroporto

— mandado
 tinir o grifo do grito na impessoalidade do beco

— indiviso
 mínimo divisor da esquina
 oblíqua oração
 tocaia no corte
  (sorte)
[...]



CERRADO/RAÍZES5

— cerrado
                      arbusto miúdo
                  o ar no alto do
                          busto recurvo
                             um grito no
                          susto da planta dos pés
                  o ritmo da floração
                                  no coração ancestral

— cerrado
                  experiência de estar no perto
                                       / na caixa do peito
                                         na folha do livro

— cerrado
                   tecido telúrico
                       /processo/
              ingresso na história
                             e/ou
                 regresso atávico
             no trançado que amassa
                                                   a raça
                                    que adelgaça

5  FREIRE, B. S. Silva. Águas de visitação. 4. ed. Cuiabá: [s.n.], 2002. 
p. 45-55.

— nos calombos do cerrado
                                tempo-tropeiro...
      curva-cuia(bania)
              b-oiando
          no liso-a-liso
                    do
                 berro
                   que
                 afoga
na linha reta do pantanal

 — um arado
  de corda e cavalo
  escritura o fofo que cheira/
  e o cerrado se amacia
  no remanejo do gado
  no arrepio dos ventos
  na canção evangélica do
               semeador

— brotação do cerrado:
                         revida molhada de cinza
                                 verde pelo-sinal
                                        na testa
                                crestada da terra [...]



CRIANÇA, a esperança maior...

— para Glenda, caçulinha da cor que não desbota, 
                vocação olímpica para natação

É muito bom que assim seja, ainda mais em meio a tanta convulsão humana – uma sema-
na anual ao culto da criança, a exemplo da dedicada à árvore, à ecologia, à enfermagem, 
ao trânsito, ao antitabagismo, etc., na esteira do ano internacional dedicado ao ancião, à 
mulher, aos direitos humanos, ao excepcional e outros valores espirituais permanentes... 
Mas, hoje, inicia-se a orquestração oficial em nome dessa esperança maior, que ainda não 
entende bem o que escrevo, e que embeleza (ou atrapalha?), às vezes, a leitura dos gran-
des, puxando o jornal, metendo a mãozinha suja de barro-batido-do-chão pelo colo do pa-
pai, fazendo-o perder o fio-da-meada...

Ah, esses cidadãozinhos do céu, que escapuliram por descuido de Deus e vieram adoçar 
as contradições dos homens! Sim, elas de todas as cores, idades, ideias e tamanhos: crian-
ças adultas, adultos crianças, “pobres” e “ricas”. Pobres, dentro dessa imensa riqueza das 
que são pobres; ricas, sim, dentro dessa tamanha pobreza das que são apenas ricas... Pois 
um menino me disse outro dia:

— Taí, inventaram a Semana da Criança e... já se acabou!
              Tão bom, mas durou tão pouco! Por que isso?

Aqui, comigo: mas que diabo de semaninha curta demais, como se a infância fosse assim, 
só do tamanho de sete dias! Como se não acontecesse diariamente em mim, nele, ali, que 
passa enfeitado de penduricalhos e saudades do distante...; em você, amigo, que ri e bo-
ceja despreocupado de qualquer preconceito dos mal-adultos-mal-amados...; em todos 
que escondemos essa ânsia de peraltice na não vontade das atitudes solenes, formais, ba-
lofas.

Pois é, amiguinho, nos enganaram outra vez! Por isso o inconformismo da criança que pis-



ca em nossa alma. É por terem-na pequenecido tanto, ao lapso de uma semana. Tudo er-
rado, companheirinho, pois hoje mesmo nasceram cinco crianças naquele bairro. Ontem 
faleceu meu pai-criança, com 85 anos. Uma outra foi encontrada, ao abandono, em certa 
rua desta cidade. Hoje, também, eu vi um menino ser preso por um pão. Veja, agora: aque-
le menininho está dormindo, à sombra do cajueiro. Silêncio, fale mansinho, que o sono 
descansa a falta de alimento.

Taí, provado! a criança acontece: nasce, sofre, anda, sonha, vira mundo e vira homem, ou 
não. Por certo, o homem é filho da criança, pois o que existe, existe mesmo, todo dia, por 
aí, nas escolas, nas fábricas, nos escritórios, nas oficinas, nos tribunais, por trás dos cárce-
res, nos lares, nos consultórios, por toda parte, nos parlamentos, hospitais, nos governos, 
nas frentes de batalhas, nas missões de paz é a criança mesma, em posição de guarda e 
guia, escondida dentro do homem, fazendo suas criancices com barro bom, com lama po-
dre, com tinta boa, com brinquedos de matar, com papel crepom de cores quentes, já di-
ferentes das de outrora. “Furtar” cajazinho da compoteira da mamãe, falar nomes feios, 
moldar dedos capitão de feijão empamonado, jogar pedras na mangueira do vizinho, xin-
gar a mãe do menino mau também são diversões de homens-meninos de hoje, ainda que 
mentalmente.  Leiamos os jornais, ouçamos as rádios e tvs, e a conclusão – tudo uma eter-
na criancice enfeitada de solenidade. Ah, sim, coisa que não quero é uma criança ou ve-
lho sofrendo. Mas fico pensando: quando é que sei se sofre a criança que mora no velho, 
ou o velho que morre criança? Quando é que sei?  Só me lembro de O. Feuillet sussurando 
aos meus ouvidos: “Há no coração de uma criança o mesmo sentimento de justiça, que na 
alma de uma grande nação”.

Semana da Criança, vejam só! Sete dias de sol-a-pino, de trabalho, canseiras, estudos, in-
sônia, acordar pra tomar café, comer às pressas, dar tchau às crianças e um beijinho na 
testa..., às vezes, não, que as preocupações não deixam. Depois, depois é aquele olhinho 
miúdo espichando a gostosura de um carinho que foi embrulhado no lenço da cambraia, 
ou de algodão furadinho, pendido no bolso encardido do trabalhador mal dormido. [...]

Bem, depois dessa, o melhor é pegar meu chapéu e ir acender o cigarro com o pé na estra-
da. Antes, porém, e quase me esquecia, é ora de oferecer uns poeminhas que fiz às crian-
ças que se recusam a ser simplesmente pobres. Ei-los:



1. — a criança é mais que um triste soluço 
  na madrugada;
  ela é o poema inconsútil da vida.

2. — o braço horizontal da criança
  que dorme no sereno
  é o limite humano 
  da música secular do sono... e sonho... e ave.

3. — e quando o sono anoitecer teus lábios,
  criança do mundo, 
  há de cair no céu uma presença minha, 
  nesse desmaio de luminosa paz...

Definições:

1. — raivinha de crianças sem recreio:
 — revolução maior de colibris em bando...

2. — crianças dormindo:
 — esse eterno minuto de tranquila paz
       do efeito original de que fui feito.

3. — crianças sorrindo:
 — alvorada orquestral de anjos coloridos...

4. — criança abandonada:
 — tristeza universal e campanários,
  quando vai morrendo o AMOR. Bom clima de Cuiabá, pois ainda ouço

sorrisos de crianças fazendo quitute
no fundo do quintal, reinaugurando a vida – 82

Do jornal FOLHA DO CERRADO



DE CONCEITOS...6

 1º

— reCORdar é pensar
         que a COR dói

— sonhAR é sentir
           que o AR... ri

 2º

— o homem é mais que si mesmo:
 a morte que o faz finito
 é o lance da eternidade...

 3º

— andar... ardor... andar...
 andar a dor é
 pegar na morte pela frente.

— tardar o andar
 dar o andar
 é levar a morte que vem por trás.

6  SILVA FREIRE, Benedito Sant’Anna da. Barroco branco. Cuiabá: 
Fundação Cultural de Mato Grosso/Ed. Amazônida, 1989, p. 65. 
(Coleção Letras Mato-grossenses: Série Poetas Contemporâneos.)

 4º

                      A
                 criAção
                 criA
                      Ação
                      A
    trans-criAção...



Mulheres DE UTILIDADE PÚBLICA:7

...e as mulheres de utilidade pública, onde recebiam? quem eram? ainda existem?

— isso mesmo, disse bem: utilidade pública foi o que a Mariazinha nos falou, 
num grande jantar de aniversário de um boêmio ilustre (com comissão de recepção, 
mestre de cerimônia, introdutor diplomático, vestidos-de-seda-pura, paletó-e-gravata, 
vinho de vacia e muitas flores...), interpretando a sensação de todas. Nessa festa, onde 
se ouviu discursos com citações em latim e francês, onde se declamou poemas e sone-
tos, a síntese final foi dela:

— “... e o que seria de suas mulheres, 
e o que seria de suas irmãs,
e o que seria de suas filhas se não fôssemos nós, mulheres de utilidade pública!? Sim, 
nós é que somo a defesa da sociedade que nos condena; nós somos a proteção da famí-
lia! Perdemos, faz de conta, a família, mas somos uma família...”

— Antes do aparecimento do primeiro “rendez vous”, na Rua das Palmeiras o “trotoir” 
se mostrava. Rua curta, casas parede-e-meia, em surgimento, umas dez; ali estavam 
Filomena, Maria de Umbelina, Nêga Carabina, Maria Fininha, Maria 27, Maria Buscapé 
e uma e outra mais, de permanência, à margemdireita do Córrego da Prainha, pescan-
do..., e pescando lambaris e até pacupevinhas, enquanto a rapaziada só ceva-que-ceva 
jeripocas-de-salto-alto...

7  FREIRE, Silva. Mulheres de utilidade pública. In: PINO, Wlademir Dias (Org.). Trilogia cuiabana: presença na audiência do tempo. 
Cuiabá: EdUFMT, 1991. p. 343-359.



— O Beco do Candieiro substituiu o Palácio das Águias e, junto ao Colorido e Lago das 
Rosas, pulsavam a força da zona, quase rente ao coração da cidade. Depois, com os in-
cômodos das estridências musicais, foi deslocada para o bairro do Baú, adensando-se a 
população feminina: boates simples e de luxo, bares, restaurantes, quiosques, ponto de 
táxi, trempes de churrasquinhos a céu-aberto, e aquele bulício-azáfama dentro da noi-
te, onde grandes negócios e soluções de problemas políticos nasciam ou encerravam 
lá. Dito Telefone, na manivela imaginária, rente ao poste, telefonando as demências... 
Mais à frente, o pedaço de segunda classe, logo apelidado de Bofera. Mas a cidade se 
expandia, e nova mudança se fez nas costas da urgência, porém, sem traumas, graças 
à mediação da diplomacia política-ambiental, para o sertãozinho do Ribeirão da Pon-
te, na direção do distrito da Guia. Assim nasceu o Vale das Bonecas que marcou a longa 
época de sonhos esvaídos, até o advento dos primeiros motéis, burocratizando a boe-
mia... Do outro lado da cidade, em resistência dançarina, o Tabaris se nutria... Naqueles 
palcos de luzes assobradadas, onde artistas do “casting” nacional como Caubi Peixoto, 
Anizio Silva, Roberto Luna e tantos outros se apresentavam, também, como já disse, 
políticos de coturno, funcionários de gala, comerciantes enricados, marreteiros de ter-
ra, seringalistas de boas safras, capangueiros de guaiacas cheias, fazendeiros depois do 
rodeio, gerentes de agropecuárias, pelo incentivo fiscal, profissionais liberais abona-
dos, gigolôs de balalaica e achegos da mansidão da fila viviam, competiam e compar-
tiam as regras éticas da convivência nas preferências sentimentais... E casamentos se 
deram, de fato, uns, de direito e de fato, outros...

— Certo, mas as mulheres, homem!

— Não há como passar o raspador em nomes e belezas que encantaram essa quadra do 
tempo, tratadas, sempre, como damas-da-noite, estrelas da ilusão, mariposas esvoa-
çantes, chibius de primeira mão, mangas pirpitas, como a rosa e a borbão..., a exemplo 
de Maria Célia, Oscarlina, Adália, Leonarda, Joaninha, Derzí, Lourdinha, Adalgisa, Car-
minha, Clarice Brecholina, Ditinha, que se foi com o loutro-atleta-trapezista-de-circo, 
num amor-de-profundidades-aéreas; Maria Helena, a fidalga; Bagi, Katia, garça sere-
na; Eloiza, famaná; Nenê Carbonato, escultura pálida; Nhá Chicha, Paulina, pintura mo-
rena, Veri e Ilk Polaquinha; Arlinda e Geni, alourejando noturnos áis...; Marcinha, a rai-



nha do Carnaval, ao preço do pão sovado; Irene, Soráia, e Madá, do melhor escaldado 
da madrugada e referência turística na culinária...; Maria Léria e política internacional; 
Magda, que conhecia os Evangelhos como poucos; Ilma, musicista de violão e cavaqui-
nho; Divina, que discutia marcas de caminhão e peças de motor de teco-teco, e outras, 
e outras passageiras do infinito, atrizes das rendas do amor; algumas, vítimas das tra-
mas-tragédias, outras, donas de negócio, mas,todas, com pesados fardos das famílias 
distantes, ou, se não, com ações humanas da caridade... [...]



OS BOÊMIOS8

— foi no aeroporto
              deste bar remoto
que iluminei de talco a espera desta espera...

                     — finalmente o garçom que estimo
                              saiu de seu cansaço
                                    para monologar com as bordas bêbadas dos copos

                                                  — seu si-mesmo ressona num 
                                                            canto do balção...
                                                                de lado/único cachorro
                                                                      se engorda de migalhas úmidas
                                                            dessas faturas momentâneas

— ali/ noutro lado da cidade/
          num helioporto de barzinho
              um assanhamento de ninguém:
                  só zé-do-desemprego descangoteia
                      o mundo médio que ficou lá fora

                            — pois nesse botequim de 3 cadeiras
                                      nem aterriza a dor que atemoriza
                                          o de dentro da angústia
                                              no cinza-espera-meio-mês
                                                  que é sexta-feira...

8  FREIRE, Silva. Os boêmios. In: PINO, Wlademir Dias (Org.). Trilogia cuiabana: presença na audiência do tempo. Cuiabá: EdUFMT, 
1991. p. 239-250.



— hei/ você/ amigo!
— e tu/ quem és?
— irmão ou conhecido distante...?
— não/ tu tens cara de estrada ou sucursal
                                                  do que procuro...

— porque nenhum ti
        foi se reunir no amplo
           abraço assim de bar?

 — eu me esqueci do bar/
         fiquei dicionarizando
           conceitos
             concepções
                  e
             minhas decepções...

 — ah/ manhã de sábado! roda-de-bar-de-bairro...
                  roda de gargalhada

 — sábado/ aleluia de nivelamento
                 cheinha de segunda-feira!

— nessas mesas
        envelopedes de usos
            unem-se as reticências de infância
                ...abraços... palavras... afetos

— o que fez?
         que fizeram?
como se faz?
             o que faço das costas do moço imóvel / à frente!
                 — tão moço de mesa de bar...

— um mapa-múndi
        bandejando o equilíbrio
            que
        palma
            o sorriso do garçom...

— antes de carrear a penúltima /
               fulipas loiras
         cervejam de rio coxipó do ouro
               o paladar da gente... [...]

— ali /
          no parapeito da madrugada
               alguém
          engenha a superfície da
                  serenata

........ O   .............. que o boêmio se faz

........I .                         / quase frágil /

...... C ..                       na placenta da madrugada

.... N ....

... Ê ......

.. L ........

. I ..........
S ........



OS PEIXES...9

— para Clóvis (bugre rijo) Pitaluga de Moura
— para aqueles que ainda têm faro do futuro

— não lhe contei amigo:
 andei de férias
 praiado
 praiapiraputangando as férias... abão!

— fui lá
 na praiagula
 onde se alonga
                 o longo
                  lombo
                gemido
 tombo do arpoador...

— eu vi
 na praiador:
 resíduos de peixes
 barbatanas de cheques
 no achaque da chave
 na ave da morte...

9  SILVA FREIRE, Benedito Sant’Anna da. Os peixes. In: UFMT. Deptº de Letras. Silva Freire. 
Cuiabá: Imprensa Universitária, 1986. 

— antes
 pulando a tarde
 a praia empresta
 o cabresto do cavaquinho
 fica bebendo o pastoreio da lufada

— daí
 na praialegre
 som de sino
 é sina de peixes
 ou reza que aleluia a pesca

— ah...
 da praia redonda
 é que parte o recado
 que arredonda o cardume
 no ístimo lunar onde
 acende a lufada



— mas
 no desencanto da pesca
 a praiagasta esmiúça
 a percepção da meaçã

— sim
 na canoa que sobe
 a praiandando
 afaga a informação da tralha
 que malha o nado e o nada
 no colo vazio do vento...

— pois
 um lambari priscou pra dentro 
 da canoa
 ficou saltitando seu tris de vida

— depois
 na ponta da praia
 gestos de remo
 (a rumo)
 praianadam a rejeição
 dum peixe-cachorro
 vote cobra d’água!

— é quando
 a praianinha
 (o sol praiando a face)
 paparica a recepção do amor
 que percebe...

— nisso
 a praialarga paga
 e apaga
 físico-feixo-frito
 na ventrecha verdura
 do peixe de escolha

— eu sei
 a praia esconde
 o prefácio da pesca
 na cara do recém-chegado

— não 
 num facho da noite inteira
            o pescador percebe
                       quando
 a camisa-velha redimensiona
 os construtivos do cansaço
 
— e assim
 renasce:
 indisfarçável fascínio
 indispensável estranho
 sua fome roída de peixe [...]



OS PRATOS10

— está escrito
 no fundo evangélico do prato:
 “beberás o suor com o 
 pão do teu rosto”.

— pois, num prato de flandres, 
 o paladar é alvo do tato...

— sem dúvida, 
 certos pratos enviúvam mãos
 que mordem fomes
 de formas inevitáveis.

— nos pratos paternos
 eterno regresso do olfato
 circula como peso que olha...

— um prato na janela
 desata ritmos espanados
 de utilidades em oferta.

10  SILVA FREIRE, Benedito Sant’Anna da. Barroco branco. Cuiabá: Fundação 
Cultural de Mato Grosso/Ed. Amazônida, 1989. p. 35-36. (Coleção Letras Mato-
grossenses: Série Poetas Contemporâneos.)



— há uma tristeza redonda
 meditando esmalte no 
 vazio do utensílio!

— um prato limpo
 é chapéu digital
 na lista de comida não sua...

— que vidinha mofada
 na raspagem dividida
 quanta dívida é a vida!

— ali
 vago prato prateado
 pranteia a barriguinha que ruge...

— o prateiro é parteira
 na porteira da olheira
 mais sensível; em parte, prata.

— nisso, 
 uma roseta de telha
     (telhado infantil de manejo)
     altita risadas na represa
 fazendo pratinhos d’água...

— eu sei:
 o prato minguante nos atravessa
 como corte da sombra que gasto.

— esse prato me espia
 como relógio em sol
 alvo como um som...

— o prato parte a fome
 fácil
 no fundo-da-flecha

— o prateiro de barro é isso mesmo:
 fazedor de sons sem rascunho...

— mas o prato 
 é planeta-terra:
 em seu redor não
 andam caminhos...



RASTRO11

— para João Antônio Neto

— no rastro
 audiência de passos

— rastro
 segmento anterior à semente dos pássaros

— rastro vivo
 fluorescência da planta dos pés

— o rastro
 incendeia canal do encontro

— o rastro 
 caminha no atalho escrito no mapa

— à noite
 o rastro é passaporte do sem-medo

— o rastro
 unifica a circunstância da bateia

11  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, Departamento de Letras. Cuiabá: Imprensa 
Universitária, 1986. FREIRE, Silva. Rastro. In: PINO, Wlademir Dias (Org.). Trilogia cuiabana: 
presença na audiência do tempo. Cuiabá: EdUFMT, 1991. 

— rastro apagando:
 consciência

 poeira
 joelho da fuga

— rastro batido:
 mastigação policial do achar

— o rastro
 identifica a origem do meio

— rastro:
 nudez do astro
 no pelo do engano
                             asno

— o rastro se importa
 no porte
 do morto



— rastro-luz
 grimpação
 da alusão
 da ilusão

— rastro 
 porta na horta
 residência da morta

 — rastro
 outro antro
 ante antro
 ante ontem
 descasque
 alcance
 do rato
 no ato
 gato

— rastro de amor:
 aceso
 na epiderme do amor

— rastro n’água
 fração tempo do sinal

— rastro no sujo
 subjacência do implícito

— o rastro circuita e circula a comunicação

— no sinal que queda 
 pesa o resíduo do rastro 
 do mastro
 do padrasto

— rastro incomum:
 sinaleiro 
 do seguimento

— rastro tranquilo:
 embaixador da notícia

— a cobra saliva
 o veneno 
 na leitura do rastro
 (deslisamento da espessura)

— errata: 
 onde se lê (...)
 leia-se:...na correspondência
                      impressa no rastro

— no rastro 
 sobriedade do andarilho
 rastrilho
 no trilho



— rastro:
 invenção de dialetos

— rastro apressado:
 o fabulário incita o desvio de certo assobio

— rastro no rastro
 flexão no pasto
    brilho
 do astro

— o rastro acoplado à estrada
 vasa
 enflechamento da direção

— O rastro aprende lições de terra
 no carimbo do vazio

— rastro escondido:
 anfitrião da fuga

— rastro final:
 biografia do andar

— 71 é junho em Bom Clima de Cuiabá
Do jornal cultural Poemas e Letras



RIO-EQUILÍBRIO12

— a canoa coisifica a respiração da madeira
                       (alimento do aviso)

— o canto
 (beira-chão-barranco)
 responde no toque-atabaque
            o traço-truque-do-leque
                                                             membrana d’água

— a canoa circunscreve a escrita
 que irrita
 tato-peixe

— da colher do remo
 pinga o desenvolvimento
 do curso inventado

— a canoa trabalha a função do reflexo

      canoa                 remo
      remoer do homem
                canoeiro
canoeirar o rio-equilíbrio

12  FREIRE, Silva. Rio-equilíbrio. In: PINO, Wlademir Dias (Org.). Trilogia cuiabana: presença na audiência do tempo. Cuiabá: EdUFMT, 
1991. p. 78-82. 



— balanço que bate embalo
 pla
 plaque
 pla
                sono-módulo prisão-no-porto
                                                          ou morto

 — o suco ferido
                               (feriado)
                                  gruda
              a negritude do aquaremo

 — a canoa concebe 
  boca que inventa o vento
  tempo que a fome urra
  riso que o peixe isca
  abrangência de mormaço

 — a canoa incorpora
  intuir a chuva
  carne-viva vida-nova
              viva-vida
  pose do embarque
  tensão do emborcado
         iôdo do lôdo
               lôbo

— o remeiro imanta o pranto
                      no canto
                      que canta
                                 a queda do peixe

 limpo limbo
 lama limo
 lima-que-lima
 limpo limbo
 lama limo
 lima-que-lima
                    a invenção da canoa

— a canoa insere no assento
 o nojo do rio

— a canoa percebe 
 fisicalidade da pesca
 seriação do engano
 concretude do espanto

— a canoa investe o lucro
 na transparência da sombra
 interior do sem-medo
 eventual da paisagem
 no corte que a linha quebra



— a canoa enfeita
 hirto     olho     vela    velório
                  boi-afôgo
 bioafogando barriga d’água

— a canoa escritura
 a faca da curva
 leva-e-lufada
 remoinho que o rio incesta

— a canoa desperta
 esmalte da escama
 fundição da faca
 dependência do anzol
 o pêso que a poita aponta

— noturno:
 a canoa soletra
 o enredo da pesca

Bom Clima- Cuiabá 71- maio
Da revista Movimento - RIO
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